ZAPISNIK
8. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne
11. marca 2021, s pričetkom ob 14.00 uri, v dvorani 1 pri upravi Pomurskega sejma
v Gornji Radgoni.
K tč. 1: Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
Sejo je vodil Stanislav ROJKO, župan Občine Gornja Radgona (v nadaljevanju zapisnika:
župan). Pričel je s sejo in pozdravil vse prisotne. Prebral je obvezna ravnanja vseh udeležencev
na seji, zaradi preprečevanja okužb s COVID-19.
Sledila je minuta molka za nedavno preminulega člana občinskega sveta, dr. Petra Kralja.
Župan je ugotovil, da je občinski svet sklepčen, saj je bilo ob pričetku seje navzočih 18 od
skupno 20 članic in članov občinskega sveta. Svojo odsotnost sta predhodno opravičila Mitja
FICKO in Valentin KOVIČ.
V nadaljevanju seje je tako bilo navzočih 18 članic in članov občinskega sveta, in sicer:
dr. Suzana BRAČIČ ARCET, Miran DOKL, Irena DRESLER, Vincenc FRAS, Ingeborg
IVANEK, Stanislav KLUBAN, Branko KLUN, Branko KOCBEK, Urška MAUKO TUŠ,
Konrad NIDERL, Miroslav NJIVAR, Štefan PUCKO, David ROŠKAR, Anton ROŽMAN,
Maksimiljan VAJS, Dušan ZAGORC, Darja ZLATNIK in Srečko ŽIŽEK.
Ostali navzoči na seji:
− direktor občinske uprave, Vladimir MAUKO;
− uslužbenci občinske uprave: Boštjan FLEGAR, Dominika FRAS, Andrej SUBAŠIČ, Vera
ŠINKO, Janja OSOJNIK, Simona PELCL;
− Melita VULC, predsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona;
− Karmen VUKAN ZORKO, podpredsednica Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona;
− novinarji oz. predstavniki sredstev javnega obveščanja.
Seja je bila posneta z digitalnim zapisom na podatkovni medij, ki se hrani. Posnetek te javne seje
je javno dostopen preko spletne strani občine.
Članice in člani občinskega sveta so predlog dnevnega reda in gradivo prejeli s sklicem seje.
Vsem članicam in članom občinskega sveta ter ostalim prisotnim je bilo pred sejo na mize
razdeljeno naslednje dodatno gradivo:
− K tč. 5: Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in
pobude članic in članov občinskega sveta (na spletni strani občine objavljeni pisni odgovori
dne 10. 3. 2021, na vprašanja in pobude prejete med sejama objavljeni dne 10. in 11. 3.
2021);
− K tč. 14: Sklep o ceniku letne grobnine, uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in
pogrebne pristojbine na pokopališčih v Občini Gornja Radgona (popravljen predlog sklepa z
obrazložitvijo);
− en predlog za dopolnitev dnevnega reda:
• Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja Radgona v obdobju april – junij 2021
(predlog sklepa z obrazložitvijo);
− ter Mnenja in predlogi delovnih teles občinskega sveta, in sicer:
• Odbora za družbene dejavnosti,
• Odbora za okolje, prostor in gospodarske javne službe,
• Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem,
• Odbora za finance in premoženjska vprašanja.
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K tč. 2: Obravnava in sprejem zapisnika 7. redne seje občinskega sveta z dne 17. 9. 2021
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Župan je dal v obravnavo zapisnik 7. redne seje občinskega sveta z dne 17. 9. 2021 ter povabil
navzoče k razpravi.
Prijav k razpravi ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa. Članice in
člani občinskega sveta so nato soglasno (18 navzočih, od tega 18 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 94
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme Zapisnik 7. redne seje Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona, z dne 17. 9. 2021 v predloženi vsebini.
K tč. 3: Obravnava in sprejem dnevnega reda
Župan je predstavil predlagani dnevni red, ki je bil posredovan s sklicem 8. redne seje. Povedal
je, da je bilo s sklicem seje gradivo priloženo k vsem točkam predlaganega dnevnega reda, javno
dostopno pa je v celoti na uradni spletni strani Občine Gornja Radgona. Naštel je dodatno
gradivo, ki je bilo dano članicam in članom občinskega sveta na mize še pred pričetkom seje.
Župan je nato je prebral predlog dnevnega reda in predlagal dopolnitev predloga dnevnega reda z
eno točko: »Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja Radgona v obdobju april – junij 2021«
(postane nova točka 17). Prejšnja zadnja točka 17, pa postane točka 18. Gradivo za novo točko so
članice in člani občinskega sveta prejeli z dodatnim gradivom.
Župan je nato je prebral predlog dnevnega reda in povabil navzoče k razpravi o celotnem
predlogu dnevnega reda s predlagano dopolnitvijo. Prijav k razpravi ni bilo, zato je župan
zaključil razpravo in začel ločeno glasovanje.
Župan je v nadaljevanju dal na glasovanje predlog za dopolnitev dnevnega reda z novo točko
»Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja Radgona v obdobju april – junij 2021«. Za
dodatno točko je od 18 navzočih članic in članov občinskega sveta glasovalo 18 ZA soglasno.
Župan je ugotovil, da je predlog za dopolnitev dnevnega reda soglasno sprejet in se ta nova točka
uvrsti na predlog dnevnega reda in postane nova točka 17.
Župan je nato dal na glasovanje celoten predlog dnevnega reda. Članice in člani občinskega sveta
so soglasno (18 navzočih, od tega 18 ZA) sprejeli naslednji
DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisnika 7. redne seje občinskega sveta z dne 17. 9. 2020
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Mandatne in kadrovske zadeve
a) Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata preminulemu članu občinskega sveta
5. Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja in pobude
članic in članov občinskega sveta
6. Končno poročilo o izvedbi nadzora Zaključnega računa poračuna Občine Gornja Radgona za
leto 2019
7. Končno poročilo o izvedbi nadzora poslovanja v Gasilski zvezi Gornja Radgona za leto 2018
8. Končno poročilo o izvedbi nadzora Finančnega načrta in Zaključnega računa Krajevne
skupnosti Spodnja Ščavnica za leto 2019
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini
Gornja Radgona (skrajšani postopek)
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10. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2021 (prva obravnava)
11. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za nepremičnine parc. št.
117/2, 125/2, 125/4, 1222/2, 1223/2 in 727/1, vse k.o. Gornja Radgona
12. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi
za del enote urejanja prostora z oznako EU 22 na delu zemljišča par. št. 411/2, k. o. Radvenci
(ID1622)
13. Sklep o potrditvi Elaborata o ceni storitve javne službe 24-urna dežurna služba na območju
Občine Gornja Radgona
14. Sklep o ceniku letne grobnine, uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in pogrebne
pristojbine na pokopališčih v Občini Gornja Radgona
15. Sklep o potrditvi aktov o sprejetih začasnih nujnih ukrepih, ki jih je župan sprejel na podlagi
35. člena Statuta Občine Gornja Radgona
16. Program dela Občinske uprave vezan na delo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v
letu 2021
17. Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja Radgona v obdobju april – junij 2021
18. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama
K tč. 4: Mandatne in kadrovske zadeve
a) Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata preminulemu članu občinskega sveta
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podal Branko KLUN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja,
volitve, imenovanja, priznanja in nagrade.
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razprave ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral predlog sklepa.
Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in
člani občinskega sveta so soglasno (18 navzočih, od tega 18 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 95
1. Ugotovi se, da e dr. Petru Kralju, stanujočemu Grajska cesta 9, 9250 Gornja Radgona
zaradi smrti z dnem 30. 1. 2021 predčasno prenehal mandat člana Občinskega sveta
Občine Gornja Radgona.
2. Ta ugotovitveni sklep se posreduje Občinski volilni komisiji Občine Gornja Radgona,
da izvede nadaljnji postopek za nadomestitev člana občinskega sveta v skladu z
Zakonom o lokalnih volitvah.
K tč. 5: Odgovori na vprašanja in pobude postavljene na prejšnji seji ter nova vprašanja
in pobude članic in članov občinskega sveta
Župan je seznanil, da so na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta, podana na 7.
redni seji občinskega sveta, bili pripravljeni odgovori in v pisni obliki objavljeni na spletni strani
občine: prvi del 27. 11. 2020, drugi del z manjkajočim odgovorom pa 10. 3. 2021, in sicer
skupno:
Ø odgovori na dve vprašanji in dve pobudi članice občinskega sveta Urške MAUKO TUŠ;
Ø odgovor na pobudo člana občinskega sveta Mitje FICKA;
Ø odgovori na dve vprašanji in eno pobudo člana občinskega sveta dr. Petra KRALJA;
Ø odgovor na vprašanje člana občinskega sveta Srečka ŽIŽEKA.
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Na vprašanja in pobude članic in članov občinskega sveta, katera so bila prejeta v času med
dvema rednima sejama občinskega sveta (torej med 7. in 8. redno sejo), pa so bili pripravljeni
pisni odgovori in objavljeni na spletni strani 10. 3. 2021, in sicer:
Ø odgovori na dve vprašanji in eno pobudo članice občinskega sveta Urške MAUKO TUŠ, ki
jih je dne 5. 2. 2021 postavila v imenu svetniške skupine Lista Skupaj;
Ø odgovor na vprašanje članice občinskega sveta Urške MAUKO TUŠ, ki sta ga 15. 2. 2021 v
imenu svetniške skupine Lista Skupaj postavila člana občinskega sveta Urška MAUKO TUŠ
in Maksimiljan VAJS.
Manjkajoči odgovor na pobudo (predlog) z dne 15. 2. 2021 je bil na spletni strani objavljen na
dan seje, dne 11. 3. 2021, in sicer:
Ø odgovor na pobudo, ki sta jo 15. 2. 2021 v imenu svetniške skupine Lista Skupaj podala člana
občinskega sveta Urška MAUKO TUŠ in Maksimiljan VAJS.
Tako da so bili podani čisto vsi odgovori na postavljena vprašanja in podane pobude.
Nato je župan pozval članice in člane občinskega sveta k besedi.
Maksimiljan VAJS, član občinskega sveta, je postavil dve VPRAŠANJI:
1. »Gospod župan, v vašem programu Liste za Gornjo Radgono ste imeli kot prioritetno nalogo
reorganizacijo Komunalnega podjetja Gornja Radgona, skrajšano KORA. Zanima me, kdaj se
bo to zgodilo oziroma kako že poteka reorganizacija Kore?«
2. »Zanima me, zakaj niste namenili več denarja za ceste, ki ga pobiramo od stavbnega
zemljišča, kar ste obljubili ob sprejetju povišanega nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča, lansko leto.«
Pohvalil je občinsko upravo in župana, za realizacijo lani podanega predloga Liste Urške Mauko
Tuš za ureditev nevarnega odseka državne ceste Črešnjevci – Orehovci in za nadaljnje
vključevanje in posredovanje predlogov pri izvedbi obnove omenjenega odseka, ki je sedaj
zgledno urejen, izvedla se je preplastitev z asfaltno prevleko in tako posledično zmanjšala
nevarnost nesreč na tem odseku.
Urška MAUKO TUŠ, članica občinskega sveta, se je uvodoma zahvalila občinski upravi za
podajo korektnih, natančnih in zanesljivih odgovorov na vprašanja, ki sta jih z g. Maksimiljanom
Vajsom postavljala v času od septembra lani do danes. Pri tem je izpostavila odgovor glede
javnih naročil v občini Gornja Radgona, ki izraža aktualno stanje javnih naročil naše občine v
letu 2020 in odgovor glede načrtovanih projektov v Krajevni skupnosti Spodnja Ščavnica, z
natančnim časovnikom aktivnosti.
Nato je podala naslednjo POBUDO:
»Do mene so pristopili mladi občani občine Gornja Radgona, uporabniki skate parka na TŠC
Trate in sprašujejo, ali je predvidena kakšna posodobitev, zamenjava dotrajanih ramp in
rekvizitov za rolkanje in skejtanje. Predlagam občinski upravi, da se v prvi fazi naredi ocena
stanja teh objektov (ramp), drugič; da se opravi javna razprava z zainteresirano javnostjo, ali
bomo tukaj vložili kakšna sredstva za inovacije in tretjič; da se vsaj v naslednjem proračunskem
obdobju, za leto 2022, zagotovijo neka minimalna sredstva za ta namen, v primeru, če se za
inovacijo odločimo.
Športni park živi, uporablja ga vedno več mladih družin, tudi iz sosednjih občin, koristijo to našo
infrastrukturo, lepo je videti mlade, otroke, starše, da vidijo kakšna infrastruktura obstaja v Gornji
Radgoni. Mislim, da z nekimi minimalnimi vložki lahko uredimo tudi te dotrajane rampe, ki
lahko sedaj predstavljajo tudi potencialno nevarnost za obiskovalce.«
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Štefan PUCKO, član občinskega sveta, je podal naslednjo POBUDO:
»Imam vprašanje oziroma pobudo glede OPN-ja za kraj Negova. V centru kraja Negova
praktično že 20 let ni bilo zgrajene nobene nove hiše; zato ker ni gradbenih parcel. Tisti, ki so
gradili pred 20 leti imajo zdaj že 20 let stare otroke, ki o gradnji razmišljajo in eni imajo želje, da
bi ostali v Negovi, vendar to ni možno, ker ni gradbenih parcel. O tem smo že razpravljali, tudi z
županom. Ljudje gledajo sosednjo Občino Benedikt in se sprašujejo, kako je možno, da so tam
pozidali vse njive, v Negovi pa ne moremo dobiti vsaj en ali dva hektarja zazidalnih zemljišč.
Tudi v Benediktu menda ni bilo tako, da bi morali iskati nadomestna zemljišča, tako kot bi morali
mi v Negovi. To se dogaja že zelo dolgo in če v Negovi ne bo mladih, tudi otrok ne bo, šola bo
imela težave in vse je povezano eno z drugim. Prosil bi, da se poskuša to v doglednem času
urediti, da se pridobi nekaj gradbenih parcel. Če bi v teh letih vsako leto zgradili eno hišo, bi
sedaj v Negovi bilo najmanj 10 novih družin. Ti, ki so v tem času gradili, so gradili individualno
doma pri starših, in to je le to. Prosil bi, če se lahko kaj na tem stori.«
Irena DRESLER, članica občinskega sveta, je postavila dve VPRAŠANJI:
1. »Glede obnove visokovodnega nasipa ob reki Muri, zanima me ali so predvidene kakšne
dodatne vsebine ob sami gradnji nasipa in ali je predvidena podobna ureditev, kot je urejen
betonski zid ob mostu s sprehajalnimi potmi, klopcami, zasteklitvijo. Saj je po mnenju
mnogih občanov ta del mesta eden izmed lepših, ki k reki Muri privablja številne
sprehajalce.«
2. »Občani sprašujejo oz. v zadnjem času opažajo občutno povečanje policijskih kontrol
prometa, tako v samem mestu kot v naseljih (Črešnjevci, Lomanoše). Kljub temu, da nihče ne
nasprotuje prisotnosti policistov in zagotavljanju varnosti v prometu, dajejo te vsakodnevne
policijske kontrole nekak nelagoden občutek nadzora ob vseh omejitvah, ki so že prisotne v
teh časih, saj jih je veliko več in bi se morda lahko razporedile po celotni upravni enoti.«
Srečko ŽIŽEK, član občinskega sveta, je postavil naslednje VPRAŠANJE:
»S prevzemom oz. preklopitvijo na občinski vodovod je v Stavešinskem Vrhu ostal vodohram, ki
je iznakažen oziroma dotrajan in bi ga bilo potrebno porušiti ali sanirati. Kot je bilo že nekje
opaziti, so v preteklem obdobju že bila predvidena sredstva proračuna za sanacijo tega
vodovodnega stolpa, ki stoji v Stavešinskem Vrhu, pa od tega dejansko ni bilo nič. Sprašujem
vas, zakaj se je ta postavka enostavno ukinila oziroma zakaj se ta vodohram, ki je bil prej kot
vaški vodovod ne sanira oziroma se ne pospravi.«
Branko KOCBEK, član občinskega sveta, je postavil tri VPRAŠANJA in podal eno POBUDO:
VPRAŠANJA:
1. »Koliko rednih in izrednih sej je v letu 2019 opravil Nadzorni svet Komunale Radgona
d.o.o.?«
2. »Koliko znašajo letni stroški sejnin Nadzornega sveta Komunale Radgona d.o.o. v letu 2019
in v letu 2018? (za vsako leto posebej)«.
3. »Koliko znaša sejnina za člana nadzornega sveta in koliko za predsednika nadzornega sveta
komunale ter po kateri pravni podlagi je obračunana?«
POBUDA:
»Dajem pobudo, da občinska uprava zahteva preko Nadzornega sveta Komunale Radgona d.o.o.,
da se tudi revidirano in potrjeno letno poročilo komunalnega podjetja objavi na spletni strani
podjetja, tako da bo vidno tudi za naše občane. To je bila v preteklosti že praksa, sedaj pa temu ni
tako.«
Drugih vprašanj ali pobud ni bilo.
Župan je povedal, da bodo odgovori na podana vprašanja in pobude v skladu s poslovnikom
občinskega sveta objavljeni na spletni strani občine. Vprašanja in pobude glede zadev, ki niso v
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neposredni domeni občine, bodo posredovani na ustrezne naslove s pisnimi zaprosili za podajo
ustreznih povratnih informacij oziroma odgovorov.
Župan je v nadaljevanju podal naslednje ustne ODGOVORE, in sicer:
− na vprašanje Maksimiljana Vajsa glede reorganizacije Kore (reorganizacija podjetja poteka
izredno intenzivno. Spremenil se je način evidentiranja delovnega časa, način kontrole
gibanja službenih vozil po terenu, način obračunavanja osebnih dohodkov, spremenil se je
odnos do dela in tudi notranja klima. Ni pa še skupne lokacije za nove prostore – s poslovnimi
prostori, skladiščem in parkiriščem – natančnejše odgovore bo podal nov direktor Komunale
Radgona d.o.o.);
− na pobudo Štefana Pucka glede OPN-ja v kraju Negova (OPN sprejet pred slabimi petimi leti
doživlja novelo, preko sto vlog za spremembo je že. Težave so tako z območjem kraja
Negova kot z območjem industrijske cone v Črešnjevcih; v obeh primerih resorni ministrstvi
ne dajeta zelene luči, kljub našim uravnovešenim predlogom za zamenjavo zemljišč);
− na vprašanje Irene Dresler glede visokovodnega nasipa ob reki Muri (dosedanje aktivnosti na
območju ob reki Muri so doprinesle, da je ob koncu lanskega leta na tem prostoru zagledalo
luč ogromno vsebin. Pobuda v vprašanju naj doživi epilog in posledično pozitivni odziv
obiskovalcev, obenem pa bo breme stoletnih voda z nadaljnjo obnovo na naši strani,
razdeljeno enakovredno na obe strani reke Mure);
− na vprašanje Srečka Žižeka glede vodohrama v Stavešinskem Vrhu (od takrat osnovne ideje
za dopolnilni vodni vir v primerih potrebe, je sedaj situacija in težnja drugačna. Želja je, da se
s KORO in upravljavcem najde skupno rešitev v okviru sistema C, da kljub vsemu še nekje
ohranimo te vodohrame).

K tč. 6: Končno poročilo o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine
Gornja Radgona za leto 2019
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Melita VULC, predsednica Nadzornega odbora Občine Gornja
Radgona.
Miroslav NJIVAR je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za finance in premoženjska
vprašanja, ki glasi: »Odbor za finance in premoženjska vprašanja se je seznanil s strani
nadzornega odbora posredovanim Končnim poročilom o izvedbi nadzora poslovanja Zaključnega
računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2019 in ga predlaga občinskemu svetu v
seznanitev.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: Urška MAUKO TUŠ (glede ne-obveščanja o županovih prerazporeditvah
sredstev na postavkah proračuna med letom), župan (odgovor glede obveščanja o številnih
prerazporeditvah), Urška MAUKO TUŠ (replika županu), Dominika FRAS (dodatno pojasnilo in
naznanilo).
V nadaljevanju je župan zaključil razpravo in prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa
ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so
soglasno (18 navzočih, od tega 18 ZA) sprejeli naslednji

S K L E P, št.: 96
Občinski svet Občine Gornja Radgona je obravnaval in se seznanil s strani Nadzornega
odbora Občine Gornja Radgona posredovanim Končnim poročilom o izvedbi nadzora
Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2019.
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K tč. 7: Končno poročilo o izvedbi nadzora poslovanja v Gasilski zvezi Gornja Radgona
za leto 2018
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Karmen ZORKO VUKAN, podpredsednica Nadzornega odbora
Občine Gornja Radgona.
Miroslav NJIVAR je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za finance in premoženjska
vprašanja, ki glasi: »Odbor za finance in premoženjska vprašanja se je seznanil s strani
nadzornega odbora posredovanim Končnim poročilom o izvedbi nadzora poslovanja v Gasilski
zvezi Gornja Radgona za leto 2018 in ga predlaga občinskemu svetu v seznanitev.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razprave ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral predlog sklepa.
Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in
člani občinskega sveta so soglasno (18 navzočih, od tega 18 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 97
Občinski svet Občine Gornja Radgona je obravnaval in se seznanil s strani Nadzornega
odbora Občine Gornja Radgona posredovanim Končnim poročilom o izvedbi nadzora
poslovanja v Gasilski zvezi Gornja Radgona za leto 2018.

K tč. 8: Končno poročilo o izvedbi nadzora Finančnega načrta in Zaključnega računa
Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica za leto 2019
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Karmen ZORKO VUKAN, podpredsednica Nadzornega odbora
Občine Gornja Radgona.
Miroslav NJIVAR je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za finance in premoženjska
vprašanja, ki glasi: »Odbor za finance in premoženjska vprašanja se je seznanil s strani
nadzornega odbora posredovanim Končnim poročilom o izvedbi nadzora Finančnega načrta in
Zaključnega računa Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica za leto 2019 in ga predlaga
občinskemu svetu v seznanitev.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razprave ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral predlog sklepa.
Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in
člani občinskega sveta so soglasno (18 navzočih, od tega 18 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 98
Občinski svet Občine Gornja Radgona je obravnaval in se seznanil s strani Nadzornega
odbora Občine Gornja Radgona posredovanim Končnim poročilom o izvedbi nadzora
Finančnega načrta in Zaključnega računa Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica za leto
2019.
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K tč. 9: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v
Občini Gornja Radgona
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podal Blaž KRALJ, predstavnik podjetja Realis d.o.o.. Dodatno
obrazložitev je na kratko podal še župan.
Branko KOCBEK je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za okolje, prostor in
gospodarske javne službe, ki glasi: »Odbor za okolje, prostor in gospodarske javne službe je
obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih
javnih cest v občini Gornja Radgona – skrajšani postopek in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razprave ni bilo, zato je župan zaključil razpravo in dodal le kratek komentar. V nadaljevanju je
prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na
glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so soglasno (18 navzočih, od tega 18 ZA) sprejeli
naslednji
S K L E P, št.: 99
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gornja Radgona – skrajšani
postopek.

K tč. 10: Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2021 (prva obravnava)
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Uvodno obrazložitev k tej točki je podal župan, obširno podrobnejšo obrazložitev pa je podala
Dominika FRAS, računovodkinja v občinski upravi.
ODMOR
Ob 16.15 uri je župan odredil 15-minutni odmor. Seja se je nadaljevala ob 16.30 uri. Župan je
ugotovil, da je prisotnost članic in članov občinskega sveta ostala nespremenjena, saj je bilo na
seji navzočih 18 članic in članov občinskega sveta.
Urška MAUKO TUŠ je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki
glasi: »Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Gornja
Radgona za leto 2021 – prva obravnava, z vsemi prilogami in predlaga občinskemu svetu, da ga
obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.«
Branko KOCBEK je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za okolje, prostor in
gospodarske javne službe, ki glasi: »Odbor za okolje, prostor in gospodarske javne službe je
obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2021 – prva obravnava,
z vsemi prilogami in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi
vsebini, z vsemi prilogami.«
Konrad NIDERL je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in
turizem, ki glasi: »Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem je obravnaval predlog Odloka o
proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2021 – prva obravnava, z vsemi prilogami in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.«
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Miroslav NJIVAR je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za finance in premoženjska
vprašanja, ki glasi: »Odbor za finance in premoženjska vprašanja je obravnaval predlog Odloka o
proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2021 – prva obravnava, z vsemi prilogami in predlaga
občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini, z vsemi prilogami.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razpravljali so: David ROŠKAR, Štefan PUCKO, Srečko ŽIŽEK, Maksimiljan VAJS, Miroslav
NJIVAR (replika g. Vajsu), Urška MAUKO TUŠ (replika g. Njivarju in razprava), Miroslav
NJIVAR (replika ge. Mauko Tuš).
Razprava članic in članov občinskega sveta pri tej točki je (fonetično) zapisana za potrebe javne
razprave proračuna in je kot taka sestavni del predloga Odloka o proračunu občine Gornja
Radgona za leto 2021 – druga obravnava.
Župan odgovarjal na izpostavljeno v razpravi. Druge razprave ni bilo, zato je župan zaključil
razpravo in v nadaljevanju prebral predlog sklepa. Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je
župan dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in člani občinskega sveta so z večino glasov (17
navzočih, od tega 15 ZA – 2 PROTI) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 100
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odloka o proračunu Občine
Gornja Radgona za leto 2021 – prva obravnava. O predlogu proračuna se opravi javna
razprava, ki traja 15 dni.

K tč. 11: Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za
nepremičnine parc. št. 117/2, 125/2, 125/4, 1222/2, 1223/2 in 727/1, vse k.o. Gornja
Radgona
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podal Andrej SUBAŠIČ, svetovalec v občinski upravi.
Branko KOCBEK je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za okolje, prostor in
gospodarske javne službe, ki glasi: »Odbor za okolje, prostor in gospodarske javne službe je
obravnaval predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, za
nepremičnine parc. št. 117/2, 125/2, 125/4, 1222/2, 1223/2 in 727/1, vse k.o. Gornja Radgona in
predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razprave ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral predlog sklepa.
Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in
člani občinskega sveta so z večino glasov (17 navzočih, od tega 15 ZA – 0 PROTI) sprejeli
naslednji
S K L E P, št.: 101
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega
javnega dobra lokalnega pomena, s katerim se ukine status grajenega javnega dobra
lokalnega pomena nepremičninam parc. št. 117/2, 125/2, 125/4, 1222/2, 1223/2 in 727/1, vse
k.o. Gornja Radgona.
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K tč. 12: Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri
posamični poselitvi za del enote urejanja prostora z oznako EU 22 na delu
zemljišča parc. št. 411/2, k.o. Radvenci (ID1622)
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Vera ŠINKO, uslužbenka v občinski upravi.
Branko KOCBEK je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za okolje, prostor in
gospodarske javne službe, ki glasi: »Odbor za okolje, prostor in gospodarske javne službe je
obravnaval predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri
posamični poselitvi za del enote urejanja prostora z oznako EU 22 na delu zemljišča parc. št.
411/2, k.o. Radvenci (ID1622) in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v
predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razprave ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral predlog sklepa.
Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in
člani občinskega sveta so soglasno (15 navzočih, od tega 15 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 102
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za
določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi za del enote urejanja prostora
z oznako EU 22 na delu zemljišča parc. št. 411/2, k. o. Radvenci (ID1622).

K tč. 13: Sklep o potrditvi Elaborata o ceni storitve javne službe 24-urna dežurna služba na
območju Občine Gornja Radgona
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podala Janja OSOJNIK, višja svetovalka v občinski upravi.
Urška MAUKO TUŠ je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki
glasi: »Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o ceni
storitve javne službe 24-urna dežurna služba, s katerim se potrdi predloženi Elaborat o
oblikovanju cen 24-urne dežurne pogrebne službe za leto 2021 (november 2020), ki ga je izdelal
in predlagal izvajalec javne službe Lidija Vrbnjak d.o.o..«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razprave ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral predlog sklepa.
Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in
člani občinskega sveta so soglasno (17 navzočih, od tega 17 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 103
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o ceni
storitve javne službe 24-urna dežurna služba, s katerim se potrdi predloženi Elaborat o
oblikovanju cen 24-urne dežurne pogrebne službe za leto 2021 (november 2020), ki ga je
izdelal in predlagal izvajalec javne službe Lidija Vrbnjak, podjetje za pogrebništvo,
urejanje okolja, gostinstvo, d.o.o..
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K tč. 14: Sklep o ceniku letne grobnine, uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in
pogrebne pristojbine na pokopališčih v Občini Gornja Radgona.
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje in popravljen
predlog sklepa z obrazložitvijo v dodatnem gradivu.
Obrazložitev k tej točki je podal Janja OSOJNIK, višja svetovalka v občinski upravi.
Urška MAUKO TUŠ je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki
glasi: »Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval predlog Sklepa o ceniku letne grobnine,
uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in pogrebne pristojbine na pokopališčih v Občini
Gornja Radgona in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme z naslednjo
dopolnitvijo, da se do seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v obrazložitvi predloga
sklepa ustrezno popravijo v tabeli navedeni stroški pokopališča v Gornji Radgoni.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razprave ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral predlog sklepa.
Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in
člani občinskega sveta so z večino glasov (17 navzočih, od tega 16 ZA – 0 PROTI) sprejeli
naslednji
S K L E P, št.: 104
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o ceniku letne grobnine,
uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in pogrebne pristojbine na pokopališčih v
Občini Gornja Radgona.

K tč. 15: Sklep o potrditvi aktov o sprejetih začasnih nujnih ukrepih, ki jih je župan sprejel
na podlagi 35. člena Statuta Občine Gornja Radgona
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podal Vladimir MAUKO, direktor občinske uprave.
Miroslav NJIVAR je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za finance in premoženjska
vprašanja, ki glasi: »Odbor za finance in premoženjska vprašanja je obravnaval predlog Sklepa o
potrditvi aktov o sprejetih začasnih nujnih ukrepih, ki jih je župan sprejel na podlagi 35. člena
Statuta Občine Gornja Radgona in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme v
predloženi vsebini.«
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razprave ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral predlog sklepa.
Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in
člani občinskega sveta so soglasno (17 navzočih, od tega 17 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 105
Občinski svet Občine Gornja Radgona potrdi naslednje akte o sprejetih začasnih nujnih
ukrepih, ki jih je župan sprejel na podlagi 35. člena Statuta Občine Gornja Radgona, in
sicer:
1. SKLEP št. 314/2020 z dne 22. 10. 2020, št. 846-1/2020-U10 (U105),
2. SKLEP št. 315/2020 z dne 22. 10. 2020, št. 846-1/2020-U10 (105),
3. SKLEP št. 316/2020 z dne 22. 10. 2020, št. 846-1/2020-U10 (105).
Vsi sprejeti začasni nujni ukrepi veljajo v času od 17. 10. 2020 dalje za poslovne subjekte, ki
v času trajanja razglašene epidemije ne morejo izvajati svoje dejavnosti zaradi s strani
države začasno prepovedanega ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno
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potrošnikom na območju Republike Slovenije. Sprejete začasne nujne ukrepe lahko župan
brez sklepa občinskega sveta tudi predčasno prekliče.

K tč. 16: Program dela Občinske uprave vezan na delo Občinskega sveta Občine Gornja
Radgona v letu 2021
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli s sklicem seje.
Obrazložitev k tej točki je podal Vladimir MAUKO, direktor občinske uprave.
Urška MAUKO TUŠ je kot predsednica odbora podala mnenje Odbora za družbene dejavnosti, ki
glasi: »Odbor za družbene dejavnosti se je seznanil s sprejetim Programom dela Občinske uprave
vezanim na delo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v letu 2021 in predlaga občinskemu
svetu, da ga obravnava in sprejme na znanje.«
Branko KOCBEK je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za okolje, prostor in
gospodarske javne službe, ki glasi: »Odbor za okolje, prostor in gospodarske javne službe se je
seznanil s sprejetim Programom dela Občinske uprave vezanim na delo Občinskega sveta Občine
Gornja Radgona v letu 2021 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme na
znanje.«
Konrad NIEDERL je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in
turizem, ki glasi: »Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem se je seznanil s sprejetim
Programom dela Občinske uprave vezanim na delo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v
letu 2021 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme na znanje.«
Miroslav NJIVAR je kot predsednik odbora podal mnenje Odbora za finance in premoženjska
vprašanja, ki glasi: »Odbor za finance in premoženjska vprašanja se je seznanil s sprejetim
Programom dela Občinske uprave vezanim na delo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v
letu 2021 in predlaga občinskemu svetu, da ga obravnava in sprejme na znanje.«
Razprave ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral predlog sklepa.
Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in
člani občinskega sveta so soglasno (16 navzočih, od tega 16 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 106
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s sprejetim Programom dela Občinske
uprave vezanim na delo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona v letu 2021.

K tč. 17: Sklep o začasnem financiranju Občine Gornja Radgona v obdobju april – junij
2021
Gradivo za to točko so članice in člani občinskega sveta prejeli v dodatnem gradivu.
Obrazložitev k tej točki je podala Dominika FRAS, računovodkinja v občinski upravi.
Župan je povabil navzoče k razpravi.
Razprave ni bilo, zato je župan zaključil razpravo. V nadaljevanju je prebral predlog sklepa.
Razprave o predlogu sklepa ni bilo, zato je župan dal predlog sklepa na glasovanje. Članice in
člani občinskega sveta so soglasno (15 navzočih, od tega 15 ZA) sprejeli naslednji
S K L E P, št.: 107
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o začasnem financiranju
Občine Gornja Radgona v obdobju april – junij 2021.
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K tč. 18: Informacija o opravljenih aktivnostih župana med dvema sejama
Župan je pri tej točki naštel in obrazložil najpomembnejša dogajanja, ki so se odvijala med
prejšnjo in sedanjo sejo občinskega sveta ter podal druge aktualne informacije, in sicer o:
− spremenjeni sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi v mesecu oktobru 2020;
− o nedavni smrti Inge Sautter iz Helmsheima/Nemčija, ki je bila ena izmed pobudnic
partnerstva med občino Gornja Radgona in mestom Helmsheim/Bruchsal;
− o številnih aktivnostih, sestankih, obiskih za namen reševanja številnih nalog (Sklad
kmetijskih zemljišč, Fundacija za šport, DRSI, Družba za upravljanje terjatev bank, Slovenski
državni gozdovi, sodišča, MOP – Agencija RS za okolje, Direkcija za vode kakor tudi z
občani in interno s sodelavci v občinski upravi);
− o možnosti odpovedi sejnine članic in članov občinskega sveta za namen potresa v
Petrinji/Hrvaška (obrazec je bil priložen dodatnemu gradivu) in dogovorih glede nakupa
kontejnerja za prebivalce Petrinje;
− o investiciji na ČN Gornja Radgona – nove in fine grablje za učinkovitejše delovanje čistilne
naprave;
− o postopkih za umestitev avtodom postajališč v mestu Gornja Radgona;
− o projektu izgradnje večnamenske športne dvorane in izvedbi javnih naročil v tej zvezi;
− o vodovodu – sistem C-II. faza, investiciji treh občin, kjer je Občina Gornja Radgona vodilni
partner;
− o pripravah in postopkih za obnovo državne ceste Grabonoš – Gornja Radgona, kjer je
projektna dokumentacija končana;
− o stanju projekta Izvedba krožišča v centru mesta Gornja Radgona;
− o širokopasovnem omrežju in izvedbi novih priključkov v kraju Negova ter širitvi odprtega
širokopasovnega omrežja – OŠO;
− o aktivnostih glede sprememb občinskih prostorskih aktov (območje GR 27, območje GR 23,
OPN);
− o prodaji občinskih zemljišč na območju imenovanem Velclov Vrt;
− o odkupih zemljišč in nadaljnjih aktivnosti v zvezi z širitvijo Industrijske cone Mele;
− o projektih LAS Prlekija (Negovska soba pobega, krožna pot Strmina, skulptura v krožišču
pri Maximusu);
− o umestitvi in aktivnostih za izgradnjo kolesarske poti v mestu Gornja Radgona;
− o predvidenih dveh investicijah države na našem območju: gradnja visokovodnega nasipa ob
reki Muri v Gornji Radgoni – investicija MOP-a, Direkcija za vode in nadaljnja obnova gradu
Negova – investicija Ministrstva za kulturo.
S tem je župan končal svoje izvajanje in ugotovil, da je dnevni red seje izčrpan. Članicam in
članom občinskega sveta ter ostalim navzočim se je zahvalil za prisotnost in sodelovanje ter ob
19.05 uri zaključil 8. redno sejo občinskega sveta.

ZAPISNIK PRIPRAVILA:
Simona PELCL

SEJO VODIL:
ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO
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